
OBČUTITE JESEN NA ZREŠKEM POHORJU 
 

JESENSKI NAJEM  
APARTMAJI VILE TERME ZREČE **** 

40% ugodneje  
 

Predajte se jesenskim sončnim žarkom ter bodite obdani z 
mogočnimi pohorskimi smrekami in prijetno tišino, ki jo moti 

le ptičje petje, in šumenje dreves.

 

SUPER JESENSKI BONUS - PLAČA 1, BIVATA 2 

 HOTEL VITAL **** 
 
 
Začutite barvito jesen v objemu toplih termalnih vrelce, si 
privoščite sprostitev v Savna vasi ter razvajajte svoja čutila 
v prijetni družbi z vrhunsko kulinariko in izbranimi vini.

 
Veljavnost: do 30. 11. 2014  

Program vključuje: 

 najem apartmaja 2+2 ali 4+2 s posteljnino in 
brisačami 

 kopanje v termalnih bazenih: 2 vstopnice / dan v 
apartmaju 2+2 in 4 vstopnice / dan v apartmaju 4+2; 
dodatne vstopnice 50% ugodneje  

 vstop Savna vasi z vključenimi programi vrtinčenja 
zraka, pellingi in oblogami (50% ugodneje)  

 zajtrk in večerja v restavraciji hotela Vital (15% 
ugodneje)  

 jesenska animacija z zabavno vodno aerobiko, 
nordijsko hojo ob jezeru, reki Dravinji ali skozi 
sadovnjake, večerne urice ob zvokih glasbe (četrtek, 
petek,sobota) … 

 

Cena na apartma na dan:  
  redna cena akcijska ponudba 
apartma 2+2 94,00 € 56,00 € 
apartma 4+2 110,00 € 66,00 € 

 
Najkrajši čas bivanja: 3 dni/ 2 noči  
 
Končno čiščenje: 15 € za apartma 2+2 in 20 € za apartma 4+2.  
Turistična taksa: 1,30 €/ osebo/ dan, otroci (7-18 let): 0,70 €/dan 

Veljavnost: do 30. 11. 2014  
Program vključuje: 

 zajtrk in večerjo s pestrim izborom jesenskih jedi iz 
lokalnih živil in izdelkov, 

 kopanja v termalnih bazenih, 
 vstop v Savna vas z vključenimi programi 

vrtinčenja zraka, pellingi in oblogami po programu 
(50% ugodneje)  

 uporabo kopalnega plašča,  

 wellness voucher v vrednost 15 € za koriščenje 
izbranih storitev v Idili, Wellness & Spa Centru  

 jesenska animacija z zabavno vodno aerobiko, 
nordijsko hojo ob jezeru, reki Dravinji ali skozi 
vinograde in sadovnjake, večerne urice ob zvokih 
glasbe (četrtek, petek,sobota)  … 

 
Cena za 2 osebi v economy sobi hotela Vital ****: 150 € 
 
Najkrajši čas bivanja: 3 dni / 2 noči 
 
INFORMACIJE IN REZERAVCIJE:  
Unior d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.  
T: 080 73 77, 03 757 61 62 E: sasa.nerad@unitur.eu;  
W: www.terme-zrece.eu 

 

mailto:sasa.nerad@unitur.eu
http://www.terme-zrece.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=HzSoF0_8A7k&feature=player_embedded

